
   
(PROJEKT) 

 Uchwała Nr                                         
Rady Gminy Michałowice 

z dnia ……………… 2014 roku 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 
267 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
Uznaje się skargę wniesioną przez panią *** na łamanie prawa przez Wójta Gminy 
Michałowice to znaczy przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
Ustawy ordynacja podatkowa za niezasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 
 
 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



                                                                                                                    Załącznik do uchwały  

Nr   

Rady Gminy Michałowice 
z dnia           2014r.            

 
UZASADNIENIE 

 
W dniu 15 września 2014 roku do Rady Gminy  Michałowice wpłynęła skarga Pani *** na 
łamanie prawa przez Wójta Gminy Michałowice to znaczy przepisów Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz Ustawy ordynacja podatkowa. 
Z treścią skargi Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę Gminy podczas XLI sesji 
w dniu  30 września 2014 roku. 
W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję 
Rewizyjną. 
W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna wypracowała opinię o poniższej treści:  
 
„Komisja Rewizyjna uznaje skargę Pani *** na łamanie prawa przez Wójta Gminy 
Michałowice to znaczy przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
Ustawy ordynacja podatkowa za niezasadną. 
 W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od Pani *** złożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość położoną w 
Michałowicach przy ul. ***, organ podatkowy wszczął postępowanie w sprawie określenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W badanej sprawie  została wydana decyzja nr 313.1.2014  
z 24 stycznia 2014 r. określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Pani *** od powyższej decyzji wniosła odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Warszawie. 
 W dniu 9 września 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr KOA 
650/Ni/14 uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę organowi I instancji do 
ponownego rozpatrzenia, zarzucając jedyne uchybienie w postaci braku postanowienia o 
wszczęciu postępowania z urzędu. W aktach sprawy, przesłanych wraz z odwołaniem do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego  znajduje się postanowienie z 25 października 
2013 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla Pani *** wraz z potwierdzeniem jego odbioru przez stronę (data 
doręczenia postanowienia  06.11.2013 r.). W związku z tym, należy domniemywać, iż 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przy rozpatrywaniu odwołania przeoczyło fakt 
wydania i doręczenia przez Wójta Gminy Michałowice postanowienia o wszczęciu 
postępowania.  

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła łamania prawa przez Wójta Gminy Michałowice. 
Wójt prowadząc postępowanie zachował właściwą procedurę przewidzianą zarówno w 
przepisach Ordynacji podatkowej oraz przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminie.  
 
 
 


